
Jaorverslag vastelaovesveriëniging De Spurriemök seizoen 2005-2006. 
 
Seizoen 2005-2006 was un goed seizoen. Ut was ut jaor van de sinterklaoze, de burdjes ien 
d’n tuin,  Prins Piet, Prinses Ella, Jeugdprins Mark en de klène groëte raod en ut jaor van de 
balle.  
 
Op dun 11de van dun 11 was d’n aftrap. Vur ut twedde jaor was de jaorvergadering ien d’n 
Terp. Dit jaor d’n opening ien de klène mökkestal. De notule, ut verslag en de ciefers wiere 
besproke. We ware dur zoe dur. Wennig vraoge en opmerkinge. Van de iene kant natuurlijk 
goed en leuk, des te sneller kunne we gezellig gaon buurte. Van de andere kant hebbe we 
natuurluk wel gear dat iederien kritisch blieft kieke naor de Oelderse carnaval en alle 
opmerkinge zien welkom. Dur ware 48 leje anwezig die getuuge waare van dees. Daornao 
wier dur nog gezellig geborreld en kwatst ien ôs durpscafé.   
 
De zaoterdags 12 november ginge wej naor Rooij. Die ware gasthier vur de Vorsteraod. Ut 
was niet te zien dat dur un carnavalactiviteit was. Mar an ut eind van dun aovend ware de 
vereniginge dur toch ien geslaagd um de foyer en de rest te versiere. Ozze Vorst Eric haj un 
moj goed scherp stuk en huurde bej de bettere Vorste. Un compliment vur Eric vur zien urste 
geweldige optreje bej de Vorsteraod. Vorst Eric liet un emmer rond gaon zoëdat iederien un 
gruune kos legge op dun burgemèster. B&W of is ut BMW kos luustere naor de kretieke op ur 
prestaties, dees ware zeker niet zacht uutgedrukt. Ut jaommere was dat de Vorste nie de 
andacht krége die ze wel verdiene. Mit ut uutreike van de pries van de luttjes ginge de 
vereniginge zelf de zaal versiere. Nao afloep van ut bal, bleek duudeluk dat ge gen geweare 
en kanonne neudig het um oorlog te voere. Ok mit gerst en borrelnootjes kunde un compleet 
slagveld vur elkaar kriege. Blie wirde dur nie van en dan gaode ien Rooij toch wel ovver de 
rooie.   
 
Op 25 en 26 november han wej de Bonte Aovend. Vrejdags was ut moj vol. Dur de gratis 
kaarte-actie ware dur wat extra grieze doeve en jonge mökskes ien de zaal. Welke zeker vur 
wat extra geluid zurgde.  De vrejdag was spannend want dun afsluuter belde af dat zej nie 
kosse komme, zej han os aardig bej de veter. Nao flink wat gebel en geregel, haj de 
commissie nog unne afsluuter kunne strikke. Op zaoterdag kwaam dun afsluuter gelukkig 
wel. Beide aovende waare goed. Dun aovend opende mit de Spetters. Zej han un moje dans. 
Dees vrollie schittere al enkele jaore bej os op den buhne. Daornoa kwaam kok Job den un 
prachtige reseptuur verrig haj gebrouwd. Mit zien mupkes braajde hej un buut gaar. De zaal 
genoot van zien culinaire hoogstandjes. Vervolges kwaam de Bonte Aovend ien ut klèn. Un 
prachtig stuk uutgevoerd dur de APK. Dur wier gedanst, begin de dag mit un dansje, prachtig 
te zien hoe dat swingt. Daornao dun buut van ien mienuut, pauze, de twedde helft starte mit 
un korte rake durpspolitiek vervolgus ut afbrèke van prins Emiel. Tot slot de finale daor 
kwaame Andre Hazes, Jacques Herp, Koos Alberts en Bonnie St. Claire en nog veul mier 
swingers efkes vurbej. Bonnie was biezonder, zej was net Hanny mit laot mej ôw kiekdoës 
efkus zien. Dun durpsraod haalde mit de poetsvrollie Drika en Dora wer de stof van ut 
durpsnejs en halde half Oeldere vervolgus dur ut stof. Dit kier ware zej ien d’n Terp waor 
Bolle en Pluum nog lèn te slaope nao un aovendje kaarte.  Nao de pauze kwaam dur un neje 
dansgroep. Zej zage dur uut as soldote en makte same mit ur trommels un moj gehiel van. The 
Armie zocht the ennemie en zej danste dur flink op los. Nao dees dansende vrollie kwaam dur 
un baby ien de box, Ikke.Ikke begos te vertelle ovver zien lève as bebie. Gekost wel stelle dat 
hej luier was as enne pamper. Hej brocht un kei moj stuk. Ok make hej bekend dat un 
Prinsepaar Emiel en Anke papie en mamie zun werre.Ton hèt mar werus beweze dat as 
gealder werd ge toch wèr gaot verkienze. 



Wej wiere vervolgus wakker geschut dur un stoot die ut pdium op kwaam. Ut was Tina 
Turner. Marian was hielemaol Tina. Ut publiek was zo overenthousiast, dat ze nog un zugabe 
mocht gève.  Wiste gillie trouwes dat Tina altied hiel stil nevve de apotheker lupt, Dit duut ze 
um de slaoppille nie wakker te make. Nao Tina was dur hielariteit, dur ware ien ens twieë 
sinterklaoze ien de Linde. Beide sinterklaoze begosse te kwatse, de iene haj ut perd tot ien de 
klote ien de prei staon. Dun andere haj pole ien plats van zwarte piete. Peter en Marco han un 
geweldig stuk. Unne hoëp schèle wazel up un kei goeje manier gebraocht. Op allebei de 
aovende was dur wer unne goeje afsluuter. Dur ut slechte wèr  kos dun eigelukke afsluuter nie 
komme. Mar dankzij de ienzet van de commissie is ut toch gelukt um op beide aovende un 
goeje afsluuter te hebbe. Kortum twieë goeje aovende, mit moje stukskes en goeje artiesten. 
Iederiën bedankt.   
 
Nao de bonte avonde stonte dur ien december ien Oeldere allemaol burdjes ien dun tuin Nie te 
koëp want ik wil prins werre. Same mit Area was dees stunt gerealiseerd. Un goeje actie mit 
veul publiciteit. Ien de ganse gemènt en daor buute wier dur ovver gesproke.  ’s Merges vroeg 
zaag ik iemus ut burdje snel binne zette, mar nao ut kranteartikel stond dur wel un burdje ien 
de tuin. Nog vur Kerst mosse de meense al naodenke ovver de neje prins. Zoas gewoonluk 
kosse de meense wer 10 name ienvulle 
 
Op 8 januari was ut Prinsaftreeje. D’n Terp zaat moj vol. Vorst Erik blikte terug op ut 
Prinsejaor van Prins Emiel en Prinses Ankie. Vorst Eric haj dur un moj stukste van gemakt. 
Prins Emiel en Prinses Ankie bej dizze wille wej ollie bedanke vur ut moje prinsejaor 2005. 
An al ut moje kumt un end en Emiel en Ankie mosse de mantels en vère ienlevere.   
Vervolgus ginge alle meense die ien d’n Terp ware ien unne polonaise aachter de Mök is los 
an naor de Linde. Mit uutzondering van Piet Drabbels den haj as smoes dat het Ella weg mos 
brenge. De Linde begos daornao vol te loëpe. De schuufwand wier opegemaakt. Daor stond 
un cabrio en un beeldscherm. Dur wiere ien gans Oeldere prinsekandidate opgehald via ut 
beeldscherm. Dees kandidate stapte vervolges ien dun wage en reje mit Vorst Eric verder dur 
Oeldere. Wej kunne nog van geluk sprèke dat wej nog wat hebbe kunne zien, want mit vorst 
ien de wage gaon  normaal gesproke de ruute dicht zitte. Vorst Eric praote ut stuk anen en 
stopte mit de wagen ien bej de Liende, alle prinsekandidate stapte uut. Van aachter uut de zaal 
kwaam dur enne hulpsinterklaos binnen mit un groët kado. Toen Vorst Eric riep ozze Prins 
2006 is kwaame Piet en Ella uut ut kado. Ut was un groëte verrassing, mar wel un kei moje. 
De CV hèt vanuut ut ganse durp veul positieve reacties gekrege vur dees keuze. Prins Piet 
knalde dur un moje goeje speech uut. Bej de muziek en kammeraoj was dur al hevig 
gespeculeerd ovver de prins. Piet haj goed mitgedaon en haj gèn twiefel gezeid.  Prachtig is 
dat! Nao de speech van Prins Piet kwaam ut jeugd trio uut. Nao 33 vraoge kwaam ut neje 
jeugdtrio uut. Uut de wage kwame Jeugdprins Mark, jeugdvorstin Merel en jeugdnarrin 
Femke. Ut fiëst kos beginne. Ok ut boerebruudspaar kwaam nog uut. Dit jaor hèt de buurt  
“Rondum de gruun mat” moeite gehad um ut geregeld te kriege un paar meense hebbe de 
schouders dur onder gezet en hebbe gezurgd dat alles goed georganisier wier. Dees commissie 
bedanke wej hiervur. Ut zigeunerboerebruudspaar Jacques van Rhee en Linette Smits kwaame 
uut. Daorna wier dur nog flink gefiëst ien de Linde. 
Ok was dur ’s aoves ut urste jeugdbal ien de soos vur dit jaor. Zoas altied was ut daor errug 
hèt maar wel hiël gezellig. ’s Aoves wier dur nog rustig naogepraot ien dun Terp.  
 
Op 18 jannewarie was de JVV-aovend. Veuraf stond dur nog un hiël stuk over Nabbe Sef ien 
de Peel & Maas. Wej vonde ut jaommer dat dit breed uutgemète is. Dit jaor han wej gekoze 
vur andere muziek. Op de JVV-aovend hèt Wout nog un korte toelichting gegève en verder is 
dur gewoën carnaval gevierd. René Smedts zurgde vur un moj stukske muziek, den goed 



aansloeg bej de JVV-ers. De volksdansgroep  haj ur moje dansje klaor en liete zich nie dur de 
haperende cd van de wies brenge. Zej krege Prins Piet en zien gevolg zoweit um ok mit te 
doen. Ok dit jaor was dur wèr un mystery guest. Ut duurde redeluk lang vurdat dizze geraoje 
was. Ut was Wilma Drabbels. Dur wier flink gedanst mit wat vleta’s, welskes en polonaises 
was ut un swingende aovend. De dames Dora en Drika kwaame de JVV’ers nog wat nejkes 
vertelle. Zej krege de zaal hielemaol plat mit ur komisch verhaal. Ok de dansacts mit de split 
van Drika, zurgde vur de nodige hielariteit. Prins Piet zurgde dur vur dat Loone Thej nog un 
mupke ging vertelle. Prachtig hoe den kèl un mupke kan vertelle. Jan Jooste sloot dizze zeer 
gezellige aovend af.   
  
De volgende festiviteit was ut Ald Wieverbal. Gans Oeldere is dan van de partij um de mojste 
pèkskes te laote zien. Ok al werd dur wel gesjowd mit ander mans vère, ut blieft prachtig um 
te zien hoeveul werruk iederiën dur an besteejd.  Iederiën kwaam kieke of ut AldWieverbal ok 
daadwerkuluk ien de soep zuj loëpe. Uuteinduluk was dur mar iene den ien de soep lupt, 
normaal gesproke Ron Sanders mar op dizze aovend Prins Piet. Ut was un tam begin van de 
aovend. Ut leek wel of iederiën zoverdwaasd was van de moje pakke dat ze efkus wakker 
geschud diende te werre. Toen Ostum binne kwaam, begos ut pas te loëpe, Prins Sjoerd en 
zien gevolg zurgde vur actie, polonaises en swung. De muziek was nie gans afstemd op dizze 
aovend en ut liep nie gans zoas wej gewend zien. Mar ut was wel wel biëstig gezellig. Ron 
zurgde vur sfeermuziek en sfeerverlichting met zien stereo. De Jokers van vurrig jaor ginge 
ok dit jaor wer mit hoofdpries dur van dur zej ware spektakel. Ok ut mannekoer hoeft zich 
gèn zurg mèr te make, dur is un groep kammeraoj die dat biëstig goed kunne. Ok wier Prins 
Piet op verschillende maniere uutgebeeld als Pietje Presies. Al mit al was ut un moje aovend, 
mar net nie zo goed as wej gewend zien. Nao afloëp zien wej eier gaon ete bej Ron en Lisette. 
Waor Nancy ur eike, mit de melk en suuker ien de koffie liet valle. Misschien is dit wel un nej 
culinair gerecht koffie-ei ien plats van friet-ei, gebakke ei of gekokt ei, thee eier beston der 
immers ok.  
  
Circus Mök 
Zaoterdag 4 februari ginge wej op uutnuëdiging van de Piëlhaas naor Circus Mök.  
Dit was un moje aovend, dur wiere moje stukses opgevoerd. 
 
Ozze carnavalskrant ut Spurriemökske is ok wer klaor en angepast an de. Dit jaor was de 
veurkant un schot ien de roos. Un passendere veurkant vur de prinse dat kan eigeluk nie mer. 
Wel leek ut un bitje op gekheid op un stukske. Prachtig gewoën, net as de rest van de krant. 
 
Op 11 februari ginge wej terug naor Ostrum naor ut Klingelbal. Prins Sjoerd wier verrast mit 
un zulttaart en den wier daor direct angesneje. Ok wier de vader van Anita Classes nog efkus 
ien ut zunneke gezatte. Hej kreeg de orde van verdienste. Wout gaaf ok an dat hej die names 
Oeldere verdiende um dat hej en zien vrouw zurge dat Anita nog zo veul veur os vereniging 
kan doen. Ut was un eerluk aovendje ongedwonge fiëste, drinke en kuite. Ut was daor kei 
gezellig. Nao afloëp zien dur nog un aantal shoarma gaon ete. De borde zien nog net blieve 
staon. Un volgende kier hebbe kans dat dees wel mit gaon naor Oeldere. 
 
Reseptie 
Un biëstig moje en drukke reseptie. Iën van de mojste momente vur ut Prinsepaar Piet en Ella 
en ut Jeugdprinsetrio is de reseptie. Nao ut officiele diël is dur nog flink gefiëst ien de Liende. 
De kapel uut Mersele zurgde dur vur dat de vuutjes van vloer ginge en dat dur nog lang 
naogefiëst is ien de Linde. Zo goed zellufs dat iederiën de piep vort leeg haj en nie mèr naor 



de Terp ging. Ut was mit eier ète dan ok nie mèr druk. Mar wej kunne wel terug kieke op un 
moje reseptie en un gezellig feestje. 
 
Die wèk daorop wier Prins Piet en Ella verrast mit un aovendje stappen mit de Kammeruj.  
’s Zaoterdag wier dur flink gefiëst en durgezakt. Sommige liepe de zondag nog op de 
wenkbrauwe. Van huure zegge heb ik gehuurd dat ut biestig gezellig was en zeker vur 
herhaling vatbaar. Op zondagmèrge haj de Mök is los un sjampanjeontbijtje geregeld. Nog 
verdwaasd van de alcohol van zaoterdag was de neje alcohol welkom. Un moj ienitiatief um 
de Prins te verrasse. S’Middags mosse wej os verzamele um 13.00 uur ien dun Terp. Iederiën 
was dur belhalve de organisatie. Um twieë uur kwaame zej mit dun taxi, de Koesewage van 
Prins Geert van Luune. Mit zien alle achterien de wage naor de grenspaol. De Mök is los en 
blaose ur deuntje mit al han dur un aantal zichtbaar moeite mit.  Dur wier nog flink gehost. 
Daor wier un moj fiëst geregeld vur de Oelderse en Casselse carnavalsvereniginge. Wej huure 
wel wannier wej dat vleis op de braoj kunne gooje. Ut was un kei moi geslaagde activiteit.  
 
De carnaval kumt al ien zicht. Ut is al snel donderdagaovend. Zoëas altied vur de 
carnavalsveriëniging ut begin van de carnaval mit un bezuuk an de carnavalsaovend van de 
SJMO.  
 
Vrejdagsmiddag volgt urst de kienderoptocht. Dan ut schôlcarnavalsbal. Carnaval viere zit 
dees mökskes al ien ut bloed. Op ens ging vrijdag d’n tillefoon, ut was Erik Loone, nog veur 
dat hej de ganse femilie geïnformeerd haj gaaf hej efkus dur dat ut jongste mökske gebaore 
was, Daan Loone. 
 
Op vrejdagaovend was ut tied um op ziekebezuuk te gaon. Dit jaor is dur un bezuuk gebraocht 
an vrouw Custers en Ria Hebing. Biede dames vonte ut moj en ware blie dat er ok nog an eur 
gedaocht was.  
 
De geruchte ginge dat dur ok bej Ron Achten wat loos was, den is nog gebeld en toen wisse 
ze ut zeker. Ut kleinste mökske van 2006 was Daan Loone. Prins Piet en Prinses Ella ginge 
same mit Vorst Eric naor Erik en Anita Loone. Um 11.11 uur wier ut mökske geplatst en 
beschuut mit muuskes gegète.  
 
Tradisiegetrouw ginge wej op zaoterdagmiddag naor de Gemènt.  Efkes wiere wej vergète, 
mar gelukkig han ze wel stuul klaor staon. Zoas Waals is, halde hej zien eige collega’s wer us 
flink onderuut. Daornao deuj Prins Huub van Rooij en Vorst Fun dur nog un schepje 
bovvenop. Mar dun uutsmieter was toch echt vur Vorst Bas van de Karklingels, den haj un 
goej stuk, woar Waals niet mèr van terug haj. 
 
De vastelaovesmis was wèr vroeg hej was moj en erg druk bezocht. What’s Ever zurgde vur 
en moj stukske muziek. As leste ien de vastelaovesmis was het de beurt an ozze Vorst Eric 
den ien ziene speech speciaal wurdje haj vur alle Oelderse ondernemers en benadrukt dat de 
Oelderse meense ok aan dees meense mosse denke. Bel Toen Swinkels vur un kunstgebit, ok 
al hedde dur gèn nuedig. Natuurluk blieve alle meense daor vrij ien. Mar ut is natuurluk wel 
belangriek dat ut durplèfbar blieft. De CV woj un balletje op werpe um de leefbaarheid te 
promote en hoopte mit deze actie mier veriëniginge en de durpsraod hiervur actief te kriege. 
Elke veriëniging kreeg un belleke toe gegooid. De speciale groëte bal was vur dun durpsraod 
den dut belleke rollend dient te halde.  
 
Nao de mis ginge wej vur dun 18e kier bej pastoër op de koffie. 



Ien de pastorie kreeg pastoër vervolges nog un moj carnavalsonderscheidinge um ien ziene 
kast te hange. Ut kado viel bej Patoer en Jet goed ien de smaak. Toch merkte dat Pastoer alder 
begint te werre.  
 
Nao ut korte bezuuk an de pastorie volgde ut Mökkebal ien de Linde. 
Zoëas wej ien Oeldere gewent zien was ut unne gezellige aovend. De band was goed en 
zurgde ok vur un geweldige sfeer. Iederiën duj mit.  Nao afloop wiere dur nog wat eikes 
gebakken ien de Liende. Kortum de opening was goed.  
 
Zondag  rond de middag wierre Prins Piet, Prinses Ella en Jeugdprins Mark afgehald mit de 
carnavalswage. Dit onder begeleiding van ôs eige joekskapel “de Mök is los”.  Zej wiere mit 
d’n lopende band opgehald. Daornao zien wej mit zien alle dat wil zeggen de Raod, 
Jeugdraod en de Mök is los en anhang bej d’n Terp aangegaon vur de brunch. Dizze brunch 
was goed verzugd. Nao de brunch was d’r efkes tied um bej te kletse en os veur te bereide op 
ut kienderbal. Dur wiere zoas altied ok nog wat medailles uut gereikt.  
 
Ut kienderbal was gezellig en goed bezocht. De spurriemökses han ur best gedaon op de 
kleurplate en de pries wiere ‘s middags dan ok uutgereikt. Alle klènne kiender en Natasja 
vlooge op ut podium um te wiëte wie de pries gewonne haj. Ut kienderbal was gezellig en 
moj bezocht. Ut leek wat minder druk, mar dat kos de pret nie drukke. ‘s Oavends ien d’n 
Terp was ut moj vol en kei gezellig. Dur wier flink gehost en gespronge en de sfeer was goed.  
Ien ut begin wier dur goeje muziek gedrejd mar dat wier tijdens de carnaval wel anders. 
 
Maondag 
‘s Merges is dur Snotneuzebal. Ut was moj schon. Wel ware dur wer redeluk veul aldere 
kieder anwezig. Dit is bej ut Snotneuzebal eigeluk nie de bedoeling. Mar sommige meense 
blieve zich altied un snotneus vuule.  
 
De Rooijse optocht, was moj. De Kammeruj nève de waage dat gèft un hiel bijzonder moj 
kleurrijk geheel. Bej dizze wille wej ollie vraoge dit volgend jaor wer te doen, wat dit jaor 
was Oeldere twedde bej de publiekspries, dat is os andere jaore nog noëits gelukt. Ok ut 
praote dur de miekrofoon gèft wat extra’s. Daornao kwaam ut kienderbal waor ut druk en wèr 
kei gezellig was. Groëte en klènne mökke danse en swinge, dat zien toch moje dinge.   
 
‘s Aoves was ut wer gezellig ien dun Terp. Natuurluk ware de vief dames, Maria, Petra, Nel, 
Annemarie en Trees zonder kèl op stap. Dees vrollie zurgde zowel op zondag as op maondag 
dat dur nog flink gehost wier. Dat dees vrollie dat goed volhielde was dan ok gen kunst dur 
zitte dan ok vrouwelukke hormone ien ut bier, ge gaot dur slap van praote en ge kunt nie reje. 
Annemarie haj un moj slingerpad ien de snej achter gelaote. Ok names Erik Vullings wier dur 
sfeer gemakt, hej zurgde dat dur un echt carnavalssfeertje kwaam, Gewoen kei gezellig. 
 
Dinsdags: 
De Boerebrulloftsbuurt haj ur best gedaon en kwaam mit un ziegeunerboerebrulluft.  
Daornao trok dun optocht an un paar meense vurbej, de rest van Oeldere duj mit. Ut was un 
moje lange optocht. Ut was dan ok moeiluk um genoeg urste prieze te verzinne. Mar Renske 
haj dun urst pries bej de mojste dochter van de vurzitter. Daornao volgde dur un drukke 
middag ien de Liende. Ut Boerebruudspaar Jacques en Lisette trok veul volluk, ut was goed 
vol. Dur de familie Jooste wier un kort stukske gedaon. Ok de jeugd kos wèr flink danse en 
springe op de meziek van dun diejee. Dit jaor was dur gèn boeremoes, mar koste brudjes 



frikadel ete ien d’n Terp. Dur dun mier as 100 persone mit. Dur wier aardig wedstrijdje 
gedaon wie de mèste brudjes op kos. Dit was zeker vur herhaling vatbaar.   
 
Um tien uur kwaam dur un eind an de jeugdcarnaval. De mök wier angestokt. De jeugdraod 
en ut trio han un moje carnaval gehad. De jeugdbals ware gezellig en de jeugd hèt zich goed 
uut kunnen lève. 
 
Drie daag Soos 
Druk, hèt, en veul jeugd. Dat is de soos. De jeugdcommissie van de soos hèt ok dit jaor wèr 
gezurgd dat de jeugd ien Oeldere caranval kan viere. Bej dizze wille wej de jeugdcommissie 
bedanke vur alles wat zej vur de jeugd mar ok vur de carnavalsvereniging doen.  
 
Ien dun Terp was ut gezellig en liep ut langzaam vol. Dur wier nog lekker gehost, gespronge 
en gedronke. Al was dur gen goeje muziek um op te hosse. Erik mos dur wer an te pas komme 
um un gezellige carnavalssfeer te kriege. Toch môs dur um 23.45 uur un moment van 
afsluting zien. Don, Richard en Rian stapte dees meense kreege un onderscheiding en anhang 
kreeg un buske bloeme en wiere bedankt vur eur ienzet. Ok Prins Piet en Prinses Ella wiere 
nog efkus op ut biljart gezet. Waorna wej mit zien alle naor buute ginge um de mök an te 
stoke. Daorna wier dur nog flink nao gefiëst en gekletst ovver un biëstig moj 
carnavalsseizoen. Jan Classes haj zo goed gefiëst dat hej op woensdagmerge ien zien 
raodspak de veurdeur ope miek. As ge vier daag ien ow pak ien slaop valt dan kunde dur ok 
nog wel ien gaon poetse mot Jan gedaocht hebbe.  
  
Seizoen 2005-2006 was um moj seizoen, nog nie gans af mar wel ut gruste diël, wej wense 
Prins Piet en Prinses Ella nog un moj seizoen. Ok wille wej Piet en Ella bedanke vur ut moje 
seizoen tot nog toe. 
 
Ut bestuur bestond uut: 
Vurzitter  Wout Zanders 
Penningmèster Hans Loonen 
Secretaresse  Rian Clephas 
Vorst   Eric Flinsenberg 
Bestuursleje  Ruud Zanders 

Rob Pluk 
Jacquo Gerritsen 

      
    
De raod van elluf bestond dit jaor uut: 
 
Jan Classens  Richard Geurts Roel de Rijck    
Johan Creanmehr Emiel Evers  Don Clephas  
Dave Clephas  Fabian Voermans Frank Pluym  
Don Clephas  Marc Zanders  Ron Sanders 
 
Ut antal leje bedroeg: ?leje. 
Hiervan ware dur 7 bestuurslid, 12 raodslid en 6 iere-lid nameluk Jan Beerkens, Thei Hendrix, 
Hay Steeghs, Wil Willems, Gerrit Houwen en Jan Nelissen. 


